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1 direkt anslutning till mötet, efter val av protokoiljusterare och justeringstid, fördes samtal
kring hur vi kommunicerar tillsammans med kommunikatören Martin Schild.

§ 134 Sammanträdet öppnades, upprop
Ordföranden öppnade mötet med bön och upprop förrättades.

§ 135 Fastställande och genomgång av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 136 Val av protokolijusterare och justeringstid
Till protokolljusterare valdes Annika Odmyr och justeringstiden fastställdes till
20 17-10-09.

§ 137 Samtal kring hur vi kommunicerar
Kommunikatören redogjorde kring annonseringen i GP. Kommunikatörens
rekommendation är att vi fortsättningsvis ska annonsera enbart i Torslanda tidningen
istället för GP på grund av kommunikativa och ekonomiska skäl. Kommunikatören
berättade även om enkätundersökningen som genomfördes i somras angående hur vi
når våra medlemmar. Vidare diskuterades nyhetsbrev och intention att ha digitala
anslagstavlor. KR kommer att utse en referensgrupp som ska arbeta kring
kommunikation. KR ställde sig bakom kommunikatörens förslag att inte fortsätta
annonsera predikoturer i GP från och med 2018-01-01.

§ 138 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från kyrkorådsmötet 2017-08-21 lades till handlingarna.

§ 139 Anmälan av övriga frågor

§ 140 Kollekt
Kollektlistan kommer att arbetas fram av nuvarande kollektgruppen för första
halvåret 2018 och presenteras på KR 2017-12-11.

§ 141 Information angående mögel i Björlanda kyrka
Lufifuktigheten i kyrkan mäts fortfarande. KR kommer samtala med
fastighetsansvarige och se hur långt man kommit i processen.

§ 142 Änglagården nybygguation
Ina Olsvik och Bemt Szerszenski redogjorde kort om mötet som ägt rum med Nasser
Rakabdar, fastighetsingenjören på förvaltningen. KR behöver få ett helhetsgrepp.
Gruppen ska gå ut med upphandling och begära offerter från olika konsulter som ska
kalkylera de olika kostnaderna.

§ 143 Kyrka-arbetsliv
KR redogjorde att de två nuvarande tjänsteinnehavarna kommer att avsluta sina
tjänster genom pensionsavgång och egen uppsägning.
KR informerade vidare om att vid MBL-förhandlingen 20 17-10-03 kommer det tas
upp att Torslanda-Björlanda församling vill konventera de två 50% tjänsterna till en
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100% tjänst. Församlingens önskan är även att den kommande tjänsteinnehavaren är
diakon eller präst då tjänsten även kommer att knytas till församlingens
samtalsmottagning. Ett möte med Volvo kommer äga rum 2017-10-10 där Ina
Olsvik, KR samt Kerstin Ekdal kommer att presentera hur vi kommer arbeta med
Kyrka-arbetsliv på Volvo i framtiden.
Avtackning av tj änsteinnehavama som avslutar sina tjänster kommer äga rum
2017-01-07 i Torslanda kyrka i samband med mottagandet av det nya KR.

§ 144 Ekonomi
a) KR beslutade att utse Lars Olsson, vikarierande arbetsledande komminister i

Björlanda, samt Per-Gustav Ranner, blivande arbetsledande komminister i
Björlanda, som beslutsattestanter i Torslanda-Björlanda församling

b) Ekonomen presenterade Budget 2018 samt planåren 2019 och 2020, se bilaga 1
KR beslutade om Budget 201$ samt planåren 2019 och 2020, se bilaga 2. BKA,
se bilaga 3

c) KR lämnar förslag till beslut om summerad budget till Kf samt föreslår att den
MBL-förhandlas med ATO

d) Ekonomen presenterade vidare Prognos 2 som görs efter åtta månader och
omfattar budgetuppfölj ning per 2017-08-31 samt helårsprognos för 2017

e) Ekonomen presenterade även budgetavvikelse för Torslanda-Björlanda
församling samt Kyrka-arbetsliv för augusti 2017

f) KR beslutade att ansöka om Kyrkoantikvariskersättning för år 2019 att upprätta
en vård- och underhållsplan för Björlanda kyrka och Torslanda kyrka.

§ 145 Delegationsordning
Återremitteras till kommande möte.

§ 146 Beslut om delegation att teckna bankavtal
KR beslutade om förslag till Kf att besluta
a) att kyrkorådsordföranden Gunilla Eriksson och KR Mats-Ola Nylén att från 1

januari 201$, tillsammans med övriga ledamöter i arbetsgruppen, ansvara för den
före detta samfällighetens bankkonton och övriga tillgångar

b) att ge rätten till kyrkorådsordföranden Gunilla Eriksson och KR Mats-Ola Nylén
att tillsammans med övriga ledamöter av arbetsgruppen, teckna nödvändiga avtal
och i övrigt fatta beslut, som möjliggör en avveckling av samfalligheten.

§ 147 Partnerskapsavtal gällande Göteborgs kyrkliga Stadsmission, Kyrkans
jourtjänst och Kyrkans familjerådgivning
förslag på avtal med Kyrkans familjerådgivning är klart. Ann-Marie Ericson
presenterade kort en jämförelse mellan två olika avtal med Kyrkans
familj erådgivning. KR ger gruppen i uppdrag att se över avtalet med Kyrkans
familj erådgivning.
KR informerade om att han har fått förfrågan från Sjömanskyrkan om bidrag. KR ser
inte att församlingen har möjlighet att ge bidrag till $jömanskyrkan i nuläget.
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§ 148 Rapportering angående delegationsbeslut

a) Linda Maimsten visstidsanställd 12% i Amhult för att hjälpa till med Soul
Children.

b) Ludvig Eknander kommer att erbjudas tjänsten som vaktmästare 100 % med start
2018-01-01.

c) Tjänstiedighetsansökan från Andreas Nordanstig
d) Lönefl5rhandlingar: Lärarförbundet, Lärarförbundet kyrkomusiker samt

kommunal är förhandlade.

§ 149 Personal
a) Sjukskrivningar
b) Susanne Johansson vikarierar för Margot Holmgren som är partiellt tjänsteledig
c) Vi har tagit emot uppsägning av tjänsten, Kyrka-Arbetsliv från komministem

med specialuppgift Tove Pilroth, se bilaga 4
d) Kort information angående komministertjänsten i Björlanda och tankar kring

rekrytering
e) Avtackning av timvaktmästare i samband med j ulbordet 2017-12-06
f) Per-Gustav Hanner tas emot i Björlanda kyrka den 1:a advent
g) Pedagogtjänsten ska återbesättas efter att fritidspedagogen Inger Will gått i

pension
h) Gemenskapsdag medarbetare förtroendevalda 2018-01-10
i) KH informerade kort om 2018-års kick-off till Norge
j) Övriga personalärenden.

§ 150 Arbetsmiljö:
a) Återkoppling från Kick-offen för medarbetama 30/8 -3 1/8
b) Ny AKKA undersökning kommer att göras i höst
c) Ny GDQ kommer att göras i januari.

§ 151 Kyrkoherden informerar
a) Julbord 2017-12-06 på Thöruströms Privata rum, Postgatan 2, kl.13:00 för

samtliga medarbetare och KR.
Julbord 2017-12-05 på Thöruströms Privata rum, Postgatan 2, kl. 19:00 för
Änglagårdens personal och KR.
Anmälan sker till KH senast 2017-11-13 och är bindande.

b) Gemensam gudstjänst med mottagande av nytt KR i Torslanda 2018-01-07
c) KH och kommunikatören kommer sitta en hel dag och arbeta med olika Policys
d) Ny kontraktsindelning
e) Kort redogörelse från mötet med Gudstjänstgruppen angående

sommargudstj änstema
f) Inbjudan från Eva Glemme från Stiftet. Vädjan om att ta emot ensamkommande

ungdomar som saknar boende. Ett möte kommer äga rum gällande detta
2018-01-11 kl.16:00 i Matteuskyrkan.

§ 152 Ordföranden informerar
a) AU flyttat från 2017-12-04 till 2017-11-28
b) Ansökan om minskad arbetstid
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c) Förhandlingsprotokoll angående tillsättande av distriktschef Torslanda-Bj örlanda

församling, distrikt Björlanda
d) KollekWädjan DHB Västra
e) Skrivelse från Malm Skogqvist på Stiftskanslitet gällande hållbarhet samt

miljödiplomering
f) Beslut om kyrkoantikvariskersättning för år 2018
g) Avtal om nyttj ande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform
h) Polisamnälan, skadegörelse genom klotter, Amhults kyrka 2017-09-04
i) Löneförhandlingsprotokoll Kommunal
j) Löneförhandlingsprotokoll Lärarförbundet
k) Löneförhandlingsprotokoll Lärarförbundet kyrkomusiker
1) Tj änsteledighetsansökan
m) Sammanträdesprotokoll från KN 20 17-09-04
n) Kolleketer för år 2018 Göteborgs stift
o) Tack för kollekt/gåva från Minna-mottagningen
p) Tack för kollekt/gåva från Bräcke diakoni
q) Tack för kollekt/gåva från Helsj öns folkhögskola.

§ 153 Sammanträdet avslutades
Mötet avslutades med bön.

Bilagor:

Bilaga 1: Summerad resultatbudget för 2018 samt planåren 2019-2020, Investeringsbudget
med specifikation av avskrivningskostnader 201$, Balansbudget 2018-12-31 och
Likviditetsprognos 201$.

Bilaga 2: Beslut om Budget 201$ och planår 2019-2020

Bilaga 3: BKA gällande budget 201$ samt planåren 2019 och 2020

Bilaga 4: Uppsägning av tjänsten, Kyrka-Arbetsliv

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande


